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ABSTRACT:  
Makhdoom Muhammad Hashim Thattvi was a great scholar of the 
seventeenth century belonging to the Thatta city of Sindh. Thatta was the 
capital of Sindh at that time and was famous for its abundance of high 
quality Islamic institutions which produced great scholars. He wrote one 
hundred and sixty books in Arabic, Persian and Sindhi on all disciplines of 
Islamic sciences such as Quranic Exegesis, Prophetic Traditions, Islamic 
Jurisprudence, Arabic literature, and Islamic History etc. However, 
unfortunately many of his books have vanished and most of those which 
have survived down to us are in handwritten form. Bayaz-e-Hashmi is the 
most comprehensive of all his books and is probably the last one as well. It 
is on the subject of Fatawa. Due to it being in handwritten form, people 
are unaware of its existence and cannot benefit from it. Through this 
article we have tried to introduce this hidden scholarly work of 
Makhdoom Muhammad Hashim Thattvi to the academic world to provide 
some opportunity for publication so that it becomes available for 
researchers and scholars to benefit from.  
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" تهالعلم "ت نة" من مضافات مدي رة"بتو  يةقر  يف القرن الثاين عشرة من اهلجرة. ُولد املخدوم يف ویدهلال
آنذاك. صنف املخدوم والف  ومنبعاً للعلم والعرفان ة بالد السندعاصميف بالد السند. كانت مدينة تته 

قريبا من مائة وستون كتابا بالعربية والفارسية والسندية ىف التفسري واحلديث والقراءات والفقه والفتاوى 
مفقودة وبعضها ما زالت خمطوطة توجد يف  والتاريخ والسري والبالغة. اكثر كتبه بالعربية و اغلب منها

ي" هو آرر من مللفاته وريينة العلم لكن  ا يعلم كثري مكتبات السند والعامل. فالكتاب "بياض هامش
ىل عامل إِرطِّيا فحاولنا هبذه املقالة ان نعرف هذا الكتاب اجليد املفيد من الناس حىت العلماء عنه لكونه 

العلم والتحقيق حلفظ هذا الرتاث العظيم من التلف والضياع ونرجو ان تكون حماولتنا هذه املتواضعة 
 وكونه يف أيدي العلماء والباحثني.سببا لنشره 

 موجز من حياة المؤلف: .2
عبدالرمحان بن عبداللطيف بن عبدالرمحان بن رري  بن عبدالغفور بن 5شمها حممدهو 

  1.مفوری مث التتویبهراال مث الدين احلارثی السندی البتورائی
 نةاخلميس س لةلييف بالد السند " تهالعلم "ت نة" من مضافات مدي رة"بتو  يةولد فی قر 

3.م 5961 املوافق ه 50/3/5501
 

عن الشيخ حممد سعيد  بيةشم اآلداب العر ها ارذ املخدوم حممدنه. وارذ العلم ع دهفی حجر وال أنش
 يةفی ذلک الی الغا تهداج، کثريًا مه  واحلديث عن املخدوم ضياء الدين و از  قهالتتوی ودرس الف

وساد علی  دهواحلديث وفاق علی اندا قهفی الف هرو محتی برع  فهمهوعلو  ذهنه دةجو  تهوساعد
 1.علًما وعمال نهاقرا

کبار کالشيخ الشائخ املعن لتحصيل العلم من بالد السند  شىتوسافر الی قرٰی  1والعرب هلندرحل الی ا
املدنی والشيخ  علی  اهرط حممد ابی الشيخ عبد بن علی املصری والشيخ املکی و فيعبدالقادر احلن

 .عن املنکر نهىوا امر باملعروف وال رهلتبليغ الدين املتني ونشو  9مللک الدراویبن  عبدا
 اهوی وشدهلعبدالرحيم ال اهبن ش وقطب الدين امحد ولی اهلل حممد معني التتوی مةالعالكان معاصر 

ابواحلسن الکبري السندی التتوی مث املدنی  شهريال مةحبيب کرمیی والعال اهعبداللطيف بتائی بن ش
 .السندی مث املدنی اةحممد حي مةوالعال تةشی الصحا  السحم

 قهفی التفسري و احلديث والف( 510)واخلمسني  أةتييد علی امل فةمعرو  و شهورةم ةکثري   ةکبري   فهتصاني
  عة.و غري مطبو  يهاف رهااکث و يةوالعرب يةسر والفا يةالسند غةوالسري و التارِيخ و التجويد و التصوف بالل

 جم غفري و يهوصلٰی عل ع 5195املوافق فرباير  ھ 5511رجب  9يوم اخلميس  تةت نةديتوفی فی م
.تهت نةرارج مدي شهريةمکلی ال ةدفن فی مقرب 

 8.ييار باملواطنني هقرب  1
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 ية:شمی ووصف المخطوط ینقسم فی الفصول التالها التعریف بکتاب بياض .3
 :(شمی)وهو بياض ها يهاسم الکتاب والتحقيق ف .1. 3
 6."هغري  لهلون ا ابيض ضد السواد يکون ٰذلک فی احليوان والنبات وغري ٰذلک مما يقب": غةياض لالب

يسمی "ببياض  يةفی املعامالت اليوم نه لکو نيمتداول فی ايدی العلماء واملفتيشهور کتاب م  وهو
 صةاالعلماء السلف فی بالد السند ر دةلف حيث کان من عال مشتمل علی مذکرات امل نهمشی"  اها

حني  رهممسائل ومباحث شتی حسبما وقع ارتيا يهااوراقا بيضا ويکتبون ف عهمرذون مأکان ي  هنما
.حتٰی يکون کاماًل نافًعا قه والفتاوىوبعد يرتبون تلک املذکرات علٰی ترتيب الف عةاملطال

50 
مشی" هاياض من املذکرات فی جملدين ضخيمني تعرف "بب عةجممو  له"و  :امحد العباسی امري مةقال العال

واحلق  هاوالعقائد وا اصول وغري  يةواحلديث والتفسري والتاريخ واجلغراف قهتشتمل علٰی نوادر مسائل الف
.هذا" بالنواجذ الٰی يومنا يهاعلماء الدين وعضوا عل يهااملعارف اکب عل رةفی حکم دائ هناا

55 
 املسمی بالبياض قهيةالف لفات املخدوم "الفتاویٰ ل الدکتور عبدالقيوم السندی ضمن ذکر م اهومس
 ةواحلديث والسري  قهفی الف فةتشتمل علٰی موضوعات خمتل عةموسو ": هلامشوقال فی ا مشی"اهلا

 51".فی اربع جملدات اهفتاو  بهاغل دةوالعقي
وقال فی تعريف الکتاب: "وعلٰی جانب  53قه.الدکتور امحد اقبال القامسی فی علم اصول الف دهع

 يهتأالناس لالستفتاء کما ت مةعا يهتأفي دةلقيام دار ا افتاء تعميًما للنفع وا افا اعتنٰی املخدوم سةاملدر 
الفتاوٰی  ن هذهينقلو  ذهوکان تالمي يهافيفتی عل هامة فی مسائل ألهالرسائل من مجيع اماکن السند تس

 مشی" تشتمل علیٰ اهلا من املذکرات فی جملدين ضخيمني تعرف "بالبياض عةفدونت للمخدوم جممو 
.املعارف" رةفی حکم دائ هناواحلق ا هاواحلديث والتفسري والعقائد وا اصول وغري  قهنوادر مسائل الف

51 
 نسبة الکتاب الی المؤلف:  .2. 3

 51.من العبارات دةبعد ع مسهلف ال شک فی ٰذلک حيث ذکر امل فال
قق امري امحد واحمل 59رجرد برتن من تصانيف املخدوم رهذکف،  لهلف کل من ترجم ل الی م بهکما نس

  .56البستان كهةفا  مةوالدکتور امحد اقبال القامسی فی مقد 58ودين حممد وفائی 51العباسی
  :الکتاب خسن  . 3. 3

مما يدل علٰی عظيم  10بالد السندالتالية من کتبات املتوزعت فی  رةبالکث رةمتواف يةللکتاب نسخ رط
 يه:عل هلمبني العلماء واملفتيني واقبا رهوانتشا شهرته

مكتبة مهايون شريف ، مكتبة جوتياري ، مكتبة كرهي ياسني يف منطقة شكارفور، مكتبة امروت شريف 
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يف منطقة شكارفور ، مكتبة كهرا يف منطقة رريفور ،  مكتبة دركاه رياري يف منطقة نوابشاه ، مكتبة 
دركاه بري جهندو جامعة راشدية يف منطقة رريفور ، مكتبة جوناين  شريف يف منطقة شكارفور ، مكتبة 

يف منطقة حيدرآباد ، مكتبة كوتري كبري يف منطقة نوابشاه ، مكتبة حممد سعيد صديقي يف منطقة 
شكارفور ، مكتبة مدرسة كني العلوم سومراين يف منطقة شكارفور ، مكتبة العالمة غالم مصطفى 

ة حيدرآباد ، املكتبة املركيية القامسي يف منطقة حيدرآباد ، مكتبة الدكتور نيب خبش ران البلوش يف منطق
، مكتبة سنديا اجي يف  خةمصورات کتاب العلم من تلک النسجلامعة السند جامشورو حصلت على 

جامعة السند جامشورو ، مكتبة مدرسة جمددية نعيمية كراتشي ، مكتبة مفيت عبدالرحيم سكندري 
قة حيدرآباد و املكتبة القامسية كنديارو شاهبور جاكر يف منطقة نوابشاه ، مكتبة اجلامعة منصورة يف منط

وعندي مصورات كلها منحين صاحب املكتبة الدكتور حممد ادريس السندي حفظه اهلل وله الشكر 
 .اجلييل

هنا لكل نسخة من نسختني اللتني اررتنا تاريخ النسخ ومکا خهاوناس طهاعدد ا اوراق رسنذكر 
 لتحليل هذا الكتاب العظيم:

 :علی النسختني اآلتيتني قالةملا هذه واعتمدت فی
 :کنديارو فی بالد السند  نةمبدي يةالقامس بةمکت خةنسهي ا اولٰی  خةالنس

 فی جملدين  611 قهاعدد اورا
هو لف کما ل امل اةاثناعشر سنوات بعد وف ه 5589رمضان املبارک  50يرجع تاريخ اجمللد ا اول الٰی 

 املكتبة الدكتور حممد ادريس السندي ان هذه يّدعي صاحباجمللد ا اول فلذا  آرر فی مكتوب
  .اقدم النسخهي  سخةالن

 .عربی جيد طهر،  زکريا بن ابی الفضل بن آروند عبداهلل عبدالرزاق بن مال بهکات
 حةمقياس الصف، فارسی متوسط واضح  طهر، واسم الکاتب  بةتاريخ الکتا  ا يوجد فيهواجمللد الثانی 

  .م .س X 11 30) للمجلدين ( 
  .السند جبامشورو عةاماملركيية جب بةکتامل خةنسهي  :يةالثان لنسخةا

 يةالقامس بةاملکت خةکتاب العلم حسب نسالكتاب راجعا اىل حمتوياته راصة من   قمت بتحليلولقد 
 هتاوجد هتاملا نظر  .السند عةجام بةفی مکت دةارری موجو  خةحينما اطلعت علٰی نس نهوحققت جيءًا م

لف ل اسم امل نهام عةاملطال اثناءلف  انی وجدت ل امل اةاقدم النسخ قد نسخت فی حي اهنا ظنا و فعةنا
وفی  "الطائف جهة فی ذکر حتديد احلرم من"کفی اجليء الثالث   مه"سل"فی آرر بعض العبارات ب

 ومن املعلوم ان لفظ ".فی طالق السنی"اجليء الرابع فی الباب ا اول والفصل ا اول من کتاب الطالق 
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"سلمه اهلل تعاىل" يكتب  اي شخص يف حياته واما بعد وفاته تستعمل ا الفاظ ك"رمحه اهلل" و غفره 
اهلل" وقرين آرر يف املامي ان هذه النسخة اقدم من نسخة املكتبة القامسية ان هذه النسخة رالية عن  

ن نسخة املكتبة القامسية كثري من العبارات اليت توجد ىف نسخة املكتبة القامسية وهذا ايضا يدل على ا
وليس عندنا قرين آرر حسب ولو حتمل تاريخ النسخ قد كتبت بعد نسخة مكتبة جامعة السند. 

فتوقفت عن  .اسم الکتاب و ا بةتاريخ الکتا يهاف  ا يوجد سخة ان النبة لتحديد زمن الکتا نامعلومات
قطعت  عظيم و جهد ولوبعد اهلوحالت موانع دون حصو  تهاومقابل هلاحتی امتکن من حصو  ليلالتح

ا استاذ فی  احد اصدقائيالی  لةحتٰی ذکرت تلک املسئ رهايليق ذک  اسباب  ا هلاا امل فی حصو 
 و عةمن اجلام يةاخلط خةالسند فتفضل وحصل علٰی مصورات کتاب العلم من تلک النس عةجام

 .شکری اجلييل عةوللجام لهوالتحقيق ف لةاعطانی للمقاب
 کاآلتی:  خةفوصف تلک النس

الی فصل  تهيتبدو بکتاب العلم وتن ريةمشی فی اربع جملدات صغهلابياض االبالنصف ا اول من  فهي
  .فی مسائل املفقود

  . اربع جملدات 936 عددا اوراق :
  .: عربی عامیطهر

  .م .س 51X  31: حةمقياس الصف 
 .53111رقم  ا اندراج : 

 :یلی فی الکتاب مع بيان ما ؤلفالم منهج .4

 ذا الکتابه فیوالرتتيب التبويب 
 منهج املللف  
  :والترتيب التبویب. 1. 4 

 انه شرع فيه بكتاب العلم وهذا الوصف اي وجود كتاب العلم يف  علی ترتيب کتب الفتاوی بهرت
 البداية میّييه عن كتب الفقه اليت تبدأ بكتاب الطهارة.

 منهج المؤلف:. 2. 4 
و  رةو غرر منتش رةدرر منتث هي حمتويات الکتاب .و الرتاجم يةو تارخی هيةقئد فاالکتاب جمموع فو هذا 

و مباحث  فةو مطالب شري يةو مسائل شاف يةعلی فوائد واف لةمشتم فةتلل غري م اهرو جو  فةخمتل اهرةزو 
والتفسري واحلديث و غري  قهوالف من کتب الوفيات والطبقات عةاملطال اثناء رهحسبما وقع ارتيا ةنفيس
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بعد نقل  أيهلف ر ل احيانا ابان امل علی ترتيب کتب الفتاوی و بهاورت هبالک من العلوم والفنون وبو ذا
 ب املللف.آرر کتوهذا  .اقوال العلماء

مسائل  يهااوراقا بيضا ويکتب ف عهرذ مأکان ي  نهاحيث  لفل مشتمل علی مذکرات املهذا الكتاب 
 قه والفتاوى.وبعد يرتب تلک املذکرات علٰی ترتيب الف عةاملطال اثناء رهومباحث شتی حسبما وقع ارتيا

فی  فهييد موقألف لتل امل دهااور  فةمن الکتب املختل رةمنت مشتمل علی العبارات املستعا لهوالکتاب ک
مکتوب باملداد ا امحر و ايضا امساء او املرجع اسم الکتاب املصدر  رةو فی آرر کل عبا صةرا لةمسئ

جيأً  جيأً نادر حيث قد کتبت العبارات  بةاسلوب الکتا .عن املنت ةباحلمر  يةا ابواب متممي الفصول و
 .من الورق يةفی وسط و فی کل ناح

اعتنٰی املخدوم لقيام دار ا افتاء  سة"وعلٰی جانب املدر  :قال الدکتور امحد اقبال  القامسی ولقد صح ما 
فی  ألهالرسائل من مجيع اماکن السند تس يهتأالناس لالستفتاء کما ت مةعا يهتأفي دةتعميًما للنفع وا افا

من املذاکرات  عةالفتاوٰی فدونت للمخدوم جممو  ن هذهينقلو  ذهوکان تالمي يهافيفتی عل هامة مسائل
واحلديث والتفسري  قهمشی" تشتمل علٰی نوادر مسائل الفاهلا فی جملدين ضخيمني تعرف "بالبياض

15املعارف" رةحکم دائفی  هناواحلق ا هاوالعقائد وا اصول وغري 
. 

بعد ذكر منهجه امجا ا نذكر بعض اخلصائص اليت عثرنا عليها رالل املطالعة من هذا الكتاب 
 بالتفصيل:

  استشهاده بالقرآن: -الف
ومن املعلوم ان القرآن هو املصدر ا اول ألحكام الشريعة ا اسالمية فالعلماء يرجعون اليه حلل مسائلهم 

الفقهية وغريها. فنجد ان التتوي ايضا يذكر آيات يف اثبات مسئلة اذا وجد  و استشهادهم ىف ا احكام
 ضروريا كما ىف ا امثلة اآلتية:

قال: "و ا بأس باجللوس للوعظ اذا اريد به وجه اهلل تعاىل" و استشهد باآلية "وذكر فان الذكرى  -5
 13فع امللمنني".قائال "هو الصحيح لقوله تعاىل وذكر فان الذكرى تن  11تنفع امللمنني"

ضمن حقوق ا استاذ على التلميذ ان  ا يناديه اذا حضر بيته بل ينتظره  عمدة ا اسالمنقل عن  -1
 ان ا استاذ نائب الرسول واهلل عي و جل قال يف تعظيم و اجالل رسوله صلى اهلل عليه وسلم "ولو 

 11اهنم صربوا حىت خترج اليهم لكان رريا هلم".
ىف فضل العلم والعلماء فامنا هو يف العلماء العاملني بعلمهم فقط استشهادا  ذكر ان مجيع ما جاء -3

ويذكر حديثا عن يف تأييد  11بقول اهلل عي وجل "مل تقولون ما  اتفعلون كرب مقتا عند اهلل ما  ا تفعلون"
امناء اىل عنه "العلماء عن انس رضى اهلل تع يما اررجه احلسن ابن سفيان والعقيل وقوله قائال: "وحن
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  19.مل خیالطوا السلطان ويدارلوا الدنيا"الرسل ما
يذكر ايضا انه  ا جيوز منع الناس عن الصالة املتطَوعة عند اليوال يف يوم عيد الفطر استشهادا  -1

مث يذكر اقوال العلماء يف تأييد قوله ويقول: " فقد روي   11باآلية "أريت الذي ينهى عبدا اذا صلى"
  18كره التطوع عند اليوال يوم اجلمعة والشافعي  ا يكره ذالك يف مجيع ا ايام".عن ايب يوسف انه  اي

 :سنةاستشهاده بال -ب 
فال شك ان السنة هي املصدر الثاين بعد القرآن  احكام الشريعة ا اسالمية فاستفاد املخدوم كثريا من  

 هذا املصدر. فإليكم بعض ا امثلة:
اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه انه قال له رسول اهلل صلى اهلل  ذكر حديثا مشهورا مرويا عن عبد -الف

عليه وسلم: "اقرأ عليَّ فقلت يا رسول اهلل أقرء عليك وعليك انيل"؟ قال: اين احب ان امسعه من 
فرأيت عيين النيب صلى اهلل  16غريي. فقرأت سورة النساء حىت اذا بلغت "وجئنا بك على هل اء شهيدا"

وىف الصحيحني: اذا بلغ "وجئنا بك على هل اء شهيدا" قال صلى اهلل تعاىل عليه عليه وسلم هتمالن" 
 وسم: "حسبك اآلن". فأثبت التتوي ا امور اآلتية يف ضوء هذا احلديث: 

استحباب طلب القراءة  -استحباب استماع القراءة وا اصغاء هلا والبكاء عندها والتدبر فيها ، ب -ا
 -ز طلب من هو اعلى درجة وعلما للقراءة ممن هو ادىن منه ، ثجوا -من الغري ليستمع له ، ت

جواز امر السامع للقاري بقطع  -جواز استماع القراءة من مكان عال والقارئ يف مكان اسفل ، ج
 30استحباب قراءة القرآن يف جملس الوعظ والواعظ على املنرب. -القراءة ،  

و االصبيان واجملانني و االشيخ الفاين استشهادا قال  ا ينبغي ان يقتل النساء من اهل احلرب  -ب
حبديث ابن عباس رضي اهلل تعاىل عنهما ان النيب صلى اهلل تعاىل عليه وسلم هنى ان يقتل املرءة والصيب 

 35والشيخ الكبري.
 والثاين التقاء 31وكما قال: "وللجنابة سببان نيول املين لقوله صلى اهلل عليه وسلم: "املاء من املاء" -ت

اخلتانني رالفا لييد بن ثابت ومعاذ وايب سعيد اخلدري رضي اهلل تعاىل عنهم ملا روى انه صلى اهلل عليه 
ورتان الرجل هو موضع الذي يقطع منه جلد القلفة  33وسلم قال: "اذا التقى اخلتانان وجب الغسل

  31اخل" نقال عن تفسري النيسابوري.
 أحيانا حيكم على احلديث:  -

عبد اهلل بن عباس ان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: "من نظر يف كتاب اريه  كما ذكر حديث
بغري اذنه فامنا ينظر يف النار" فقال: قال ابو داود روي هذا احلديث من غري وجه عن حممد بن كعب  

 31كلها واهية وهذا الطريق امثلها وهو ضعيف ايضا.
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ميت رجل امسه النعمان و كنيته ابو حنيفة هو سراج حديثا " خیرج من ا ريانة األكملو كما نقل عن 
اميت" احلديث. ولكن قال عقيب هذه العبارة "حديث ابو حنيفة سراج اميت موضوع باتفاق احملدثني. 

  39من رسالة موضوعات احلديث ملال علي قاري".
اىل سبعني "من اعان على ترك الصلوة بكف من ملح عاقبه اهلل تعجامع الرموز وكما نقل حديثا عن 

  31رريفا يف جهنم" مث يعقب عليها قائال: "هذه الرواية ضعيفة اماماولة باعانة تارك الصلوة".
 :او سيرتهم استشهاده باقوال الصحابة -ت 

وهم  38الصحابة هم الذين شهدوا تنييل القرآن وهم اول من راطبهم القرآن و ورد احلديث خبرييتهم 
ول صلى اهلل تعاىل عليه وسلم مباشرة فال میكن معرفة احكام الشريعة الذين ارذوا علم الشريعة عن الرس

 بدون الرجوع اىل اقواهلم وسريهتم. فاستشهد املخدوم ايضا هبذا املصدر املهم. 
انه "الدقة يف امر الطهارة والتفتيش والتعمق فيه بدعة" استشهادا من  الطريقة احملمديةكما نقل عن 

ررج يف ركب فيهم عمرو بن العاص حىت وردوا حوضا فقال عمرو يا  سرية عمر رضي اهلل عنه انه
  36صاحب احلوض هل يرد حوضك السباع؟ فقال عمر بن اخلطاب :يا صاحب احلوض  اختربنا.

 :العربية ه األشعارذكر  -ث 
 :فيذكر اشعارا يف ضمن مناقب ا ائمة ا اربعة وهي

اِمْن ب َ     َوقُِبَض الث َّْورِيُّ َعاَم إْحَدى     ْعِد ِست ِّنْيَ َوقَ ْرٍن ُعدَّ
َنا   َنا    َوبَ ْعُد يف ِتْسٍع تَِلي َسْبِعي ْ  َوفَاُة  َماِلٍك ، َويف اخلَْمِسي ْ
َفٍة َقَضى    اِفِعيُّ بَ ْعَد قَ ْرنَ نْيِ َمَضى      َوِمائٍَة أَبُو َحِني ْ  والشَّ
َناأمْحَُد يف إْحَدى وأَرْ         أَلْربٍَع مُثَّ َقَضى َمأُمْونَا     بَِعي ْ
َلَة الِفْطِر َلَدى   ِستٍّ َوََخِْسنْيَ خِبَْرتَ ْنَك َرَدى   مُثَّ الُبَخارِْي لَي ْ
نْيَ َذَهبْ   َوُمْسِلٌم َسَنَة إْحَدى يف َرَجبْ    ِمْن بَ ْعِد قَ ْرنَ نْيِ َوِست ِّ
ْرِمِذيُّ يَ ْعُقبُ     مُثَّ خِلَْمٍس بَ ْعَد َسْبِعنْيَ أبُو    َداُوَد ، مُثَّ الت ِّ
 رَاِبَع  قَ ْرٍن لَِثاَلٍث رُِفَسا   َسَنَة ِتْسٍع بَ ْعَدَها َوُذو َنَسا  
ارَُقْطيِنْ ، َُثََّت احلَاِكُم يِفْ        مُثَّ خِلَْمٍس َوََثَاِننْيَ َتِفي    الدَّ

 َوبَ ْعَدُه بِأْربٍَع َعْبُد الَغيِنْ     َراِمِس قَ ْرٍن َعاَم ََخَْسٍة َفيِن 
َهِقيُّ الَقْومِ      : أبُ ْو نُ َعْيِم َفِفي الثَّالَِثنْيَ   َولَِثَماٍن بَ ي ْ

  10ِمن بَعِد ََخسنَي وبَعَد ََخَسة  َرطيُبهم والنََّمري يف َسَنٍة.
 ذكرالسؤال واالجابة عنه: -ج 
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كما هي عادة املللفني انه اذا بدا هلم اشكال يف اّي مسئلة اوردوا ا اشكال او ا بقوهلم: "فان قيل" او 
ئل" او "اذا قال احد" او "فان قلت" او "السوال" مث جييبون عن ا اشكال بقوهلم: "قلنا" او "ان قال قا

 "قلُت" او "اجلواب". فاملخدوم ايضا ارتار هذا ا اسلوب يف بعض املواقع:
كما اورد العبارة اآلتية نقال عن احد شارحي البيضاوي: " ا اله ا ا اهلل توحيد ان قلت: هذه الكلمة  ا 

لتوحيد ا ا اذا اريد بانه املنفي املعبود حبق وهو اعم قلُت: هو خمصوص بقرينة عقلية قائمة وهي تفيد ا
  15ان املعبود بغري موجود متعددة وهو شهرته  ا خیفى على احد فال يصح نفيه من عاقل".

امر ا امامة وكما قال: "فان قيل اليس احلكم ان النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يتوىل ا اذان بنفسه وتوىل 
بنفسه قلنا احلكمة فيه وجوه احدها  انه لو توىل امر ا اذان احتاج اىل تغيري ا اذان املشروع عن صورته 
اذ ا اذان ان تقول اشهد ان حممدا رسول اهلل ولو توىل ذالك بنفسه كان ينبغي ان يقول اشهد اين 

 11رسول اهلل".
م: "السوال: يف حوض ينقل املاء اليه من بري وبينه وكما يف العبارة اليت نقلها من فتاوى شيخ ا اسال

وبني البري قصبة من رصاص فوقعت يف البري فارة وانتفخت فني  من البري بقدر ماءها و صب من 
احلوض يف القصبة املذكورة كلما امتأل احلوض اريق منه اىل ان انتهى ارراج قدر ما يف البري من املاء 

ك تبعا للبري كما يطهر الدلو والرشاء ام  ا؟ جوابه ونعم يطهر احلوض فهل احلوض والقصبة طهرا بذال
 13والقصبة تبعا لطهارة البري".

 :موقفه من االحكام الفقهية -  
الصغري املخدوم  نهابلكن مل يقلدهم تقليد ا اعمى بل اجملتهد كما قال عنه  كان من احلنفية  

 :عبداللطيف
، واذا  دهعن دهابوجو  التی منح اهلل رةالغيي ةالشريف العکوف علٰی کتب احلديث الکثري  نهوکان من ديد"

يکون خمالًفا  يهاف فةحکم ابی حني من حيث انَّ  يةشرع ألةالشريف فی ای مس رهوقع تردد فی راط
 ازيد او وستني او ئةوان بلغت قدر ما يها، طالع کتب احلديث واکب عل صهاحلديث او منصو  اهرلظ

الصحيح من نص  ذهارأبعد وجدان م ا ا نهاباحلديث ، فما سر بشیء م قهنقص ليتحقق تطبيا
اذا رالفت  ذهبفی امل يةقبيح ، وکان  ا میيل الی روا نهدليل فصيح و ان زعم املعاند ا صريح او

  11".الصافی كهاالشافی ومتمس ذهارأا ا بعد ما وجد ماهره منصوص احلديث او ظ
د انه اذا اراد ان يكتب عن اّي مسئلة نظر اىل كتب احلنفية او ا فان وجد فيها ففي هذا الكتاب جن

فبها وا ا رجع اىل كتب املذاهب ا اررى كما هو الظاهر من عبارته اآلتية اليت كتبها بعد ايراد العبارات 
 من كتب املالكية والشافعية يف مسئلة غسل ظاهر اللحية الكثيفة وباطنها ، يقول:
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جد هلذه املسئلة ذكرا يف فقه احلنفية اقتصرت ههنا يف نقل عبارات كتب املالكية والشافعية "قلت  ا ا
 رمحهما اهلل تعاىل. حممد هاشم عفي عنه".

اورد َخسة عبارات يف هذه املسئلة وقال يف آرر كل العبارة كهكذا: "شر  املهذب يف فقه الشافعية" 
وقال يف آررها "شر  املهذب" فقط( ، "شر  مقدمة ايب )يف اول عبارتني املنقولتني من هذا املصدر 

الفضل من كتب الشافعية" ، "كتاب ا اقناع شر  خمتصر ايب شجاع من فقه الشافعية" ، "اجلواهر 
  11والدرر من كتب املالكية".

وقال يف مبحث تقدير القدر املسنون من ركوع القاعد: "الظاهر ان وراء هنا مبعىن قدام فال خیالف ما 
كره الربجندي احلنفي وامنا كتبت هنا عبارات فقه الشافعية واحلنابلية  اين مل اجد احد نصا يف فقه ذ 

 19احلنفية يف تقدير القدر املسنون من ركوع القاعد. حممد هاشم غفر له".
 :قوال الععيفةرده على اال -خ 

 فكثريا ما وجدنا انه يرّد على ا اقول الضعيفة بالد ائل: 
: "ذهبت ا امامية اىل بطالن الوضوء باملغصوب ورالف مجيع ابطال هنج الباطلعن  كما قال نقال

الفقهاء وفيه قد رالفوا يف ذلك العقل والنقل اما العقل فلقبح التصرف يف مال الغري بغري اذنه عقال 
هد والقبيح  ا يكون مأمورا به والوضوء مأمور به فهذا ليس بوضوء معترب يف نظر الشارع فيبقى يف ع

املكلف واما النقل فاملتواتر من الشرع حترمي التصرف يف مال الغري بغري اذنه واحلرام  ا يقع عبادة 
 11انتهى."

 مصادره ومراجعه: -د 
هذا الكتاب يف ا اصل تأليف مجع فيه املللف عبارات عن املصادر املختلفة تتعلق بالتفسري واحلديث 

على ترتيب كتب الفتاوى. جند انه رجع اىل كتب الفقه و  والفقه والفتاوى عن مسائل شرعية مث رتبها
الفتاوى دون كتب الفنون ا اررى. فمثال رجع اىل كتب الفتاوى اآلتية: فتاوى التاتاررانية ، عاملكريية 
املعروف باهلندية ، قاضيخان ، احلمادية ، الظهريية ، السراجية ، غياثية ، الصوفية ، اخلريية ، البيازية ، 

، القرارانية ، جواهر الفتاوى ، خمتارى الفتاوى ، فتاوى شيخ ا اسالم امحد بن يونس الشهري  ناصرية
بابن الشبلي ، فتاوى احلاوي للشيخ جنم الدين الياهدي ، فتاوى ا امام الغيايل ، فتاوى منثورة  ابن 

 حجر ، فتاوى مسعودي ، فتاوى نورالدين ، فتاوى ابن الصال  وغريها.
  تقدیم المواد العلمية: اسلوبه في -ذ

( يف هناية كل ) 51( على اللفظ ا اول من كل عبارة ويكتب عدد وضع اشارة ) -
 العبارة قبل ذكر املصدر كما هو دأب املللفني املتقدمني.
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،  18واذا كتب عبارة بنفسه اوضحها بامسه فنجد امسه يف آرر بعض العبارات كهكذا: "حممد هاشم" -
، حممد هاشم اصلح اهلل تعاىل حاله و احسن  10، "حممد هاشم عفي عنه" 16 له""حممد هاشم غفراهلل

، "خمدوم حممد هاشم عفي  13، "ايضا له سلمه ربه" 11، "حممد هاشم بن عبد الغفور" 15ماله آمني"
 .11، "منه غفرله" 11عنه"

رابع من شرائط احيانا ينقل يف كتاب بياض هامشي عبارات من كتبه كما اورد عبارة يف حبث الشرط ال -
الصلوة وهو الوقت وقال يف آررها: "من الرسالة املسماة برشف اليوال يف حتقيق فئ اليوال للفقري حممد 

 .   19هاشم بن عبد الغفور السندي التتوي"
و وجدنا انه يذكر احيانا عبارة بدون عيو كالعبارة اآلتية: " اتى مسجدا قد صلى فيه اهله جبماعة  -

بال اذان واقامة خبالف ما لو صلى غري اهله جبماعة او اهله غري معلوم كره تكرار فانه يصلي وحده 
. وهذه العبارة  ا يظهر انه هو كالم املللف او كالم 11اجلماعة عندنا ، وعند حممد بن ادريس  ا بأس"

 غريه.
 آلتية:  اينقل العبارة من كتاب ا ا بعد التحقيق و التفحص فيها كما هو الظاهر من ا امثلة ا -

نقل عبارة " مث كيفية التخليل على وجه السنة ان يدرل اصابعه يده اليمىن يف ..... اليت بني  -الف
مث  شر  وقايةشعراهتا من اسفل اىل فوق بعد تثليث غسل الوجه ولكن جيعل ظهر كفه اىل عنقه" عن 

ليب لكنه مصر  به يف يعقب عليه قائال: "اقول قوله "بعد تثليث غسل الوجه" مل يوجد يف نسخ اجل
جامع الرموز ولفظه "اليمىن" الواقعة يف قوله "اصابع يده اليمىن" مل توجد يف نسخ اجلليب و  ا نسخ 

 18جامع الرموز بل يف شر  منية املصلي  ابن امري احلاج واهلل اعلم. خمدوم حممد هاشم عفي عنه".
والفتاوى القرارانية غريب مات يف دار واملثال اآلرر يف ضمن هذا قال: " ويف جمموع الروايات  -ب

رجل وليس له وارث معروف ورلف ما يساوي َخسمأة وصاحب الدار فقري ليس له ان يتصدق هبذا 
على نفسه  انه مبنيلته اللقطةز ريانة الروايات" مث قال عقيبه: "ومثله ىف اخلالصة و البحر ويف فتاوى 

 .16والبحر َخسة دراهم ولفظ اخليانة واملتانة َخسمأة" قاضيخان رالفه" مث قال: "ا ا ان لفظ اخلالصة
: "وهذه العبارة بعينها موجودة يف البحر الفائق وهو غري حبر حبر رائقوكما قال بعد نقل عبارة عن  -ت

 الرائق وهنر الفائق. حممد هاشم غفر له".
 فهذا يدل على دقة نظره واهتمامه بالتحقيق قبل نقل العبارة.

 مصدره دون ذكر املللف يف آرر العبارة اليت ينقلها منه فمثال ينقل العبارة التالية كهذا: با اكثر يذكر -
جواهر "املاء اذا كان طويال بال عرض فلو مجع وقدر يصري عشرة يف عشرة  ا بأس بالوضوء عنه"

 90.وحبر
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 .95ووي"و يذكر احيانا اسم املصدر مع مللفه كما قال: " شر  املنهاج للشيخ حمي الدين الن -
و احيانا يذكر اسم املللف فقط و ا يشري اىل كتابه فمثال يقول: "نورالدين" و "ابو املكارم" يف آرر  - 

 .93.  وكما قال "علي قاري مال رمحة اهلل عليه" بعد نقل عبارة91بعض العبارات
هار خیافت ا امام يف التطوع بالن الكايف واحيانا يذكر مصدره قبل نقل نص العبارة كما قال " يف -

وينكس رأسه عند ذلك )اي عند  شرعة ا اسالم. و كما قال: " يف 91وبالليل خیري واجلهر افضل...."
 .91اخلالء( حياء مما ابتلي...."

. 99احيانا يذكر اسم الباب من املصدر فمثال يقول: "توضيح من باب املعارضة من الركن الرابع" -
 .91كتاب الطهارة"ويقول مثال: "تاتاررانية يف فصل ا اول من  

ان وجد مسئلة يف كتب اكثر من واحد ذكر كلها كما قال: "ريانة الروايات و متانة الروايات وهكذا  -
يف فتاوى قاضيخان واحمليط الربهاين" يف آرر العبارة عن مسئلة حوض كبري ينشعب منه حوض صغري 

 . 98 متصال مباء احلوض الكبريفتوضأ انسان يف احلوض الصغري  ا جيوز  و ان كان ماء احلوض الصغري
وقال ايضا: "ىف الفتاوى احلجة احلوض والبري واجلب اذا تنجس ماؤه فامتأل من املاء الطاهر وررج منه 
شئ طهر وهو ارتيار الفقيه ايب جعفر فصار املاء كاجلاري. دستور القضاة وهكذا ىف املضمرات وريانة 

 .96الروايات
ابطال هنج الباطل قال يف آرر العبارة املنقولة يف كتاب الطهارة " احيانا يذكر تفصيل املصدر كما -

تأليف مو انا فضل اهلل الشريازي اشعري در رّد كتاب هنج احلق وكشف الصدق  وامهال كشف العاطل
 .10للشيخ ابن املطهر حلي امامي رمحهما اهلل يف علم الكالم واصوله"

ه يف ذكر ا احكام الفقهية فاذا رجع اىل كتب احد كما صرحنا قبل ان كتب احلنفية هي اول ترجيح  -
 .15من املذاهب ا اررى الثالثة بيّنه كما قال ىف آرر عبارة: "شر  املنهاج من فقه الشافعية"

بتصحيح خمدوم  11استفاد من مللفات معاصريه ايضا كما نقل فتوى حممد مقيم ، احد معاصريه -
يف آرر عبارة: "من بياض مولوي استادي خمدوم  وكما قال 11الذي كان من اساتذته 13ضياء الدين

 .11ميان بري حممد رمحه ربه"
 مآخذ على بياض هاشمي: -

 ا شك فيه ان كتابه هذا حيمل يف جنباته عديدا من احملاسن و  اشك انه ممتاز يف موضوعه و  مما
كن بشأن العامل منهجه لكن الكمال هلل وحيدا فهناك امور عن هذا الكتاب میكن ان يلرذ عليها ومل ت

 احملقق مثل التتوي. فاليكم بعض ا امثلة من تلك ا امور:  
 مجع فيه رطبا ويابسا -5 
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وهذا القول  ا يليق مثل هذا  .19انه من ارحتل اىل مذهب الشافعي يعير مطلوب امللمننيفمثال نقل عن 
 العلم الشهري  ان يظهر من هذا القول التعصب املذهيب.

 اسالم: "....قال عليه الصلوة والسالم اآلباء ثلثة اب من ولدك واب من و كما نقل عن عمدة ا
.ويف احلقيقة هذا ليس حبديث وامنا هو قول قائل كما 11زوجك واب من علمك ورري اآلباء من علمك"

إذ الو ادة قسمان : صورية ومعنوية فكل نيب يتبع نبيًا آرر صر  به امساعيل حقي بن مصطفى قائال: "
قيل أصول الدين فهو ولده كأو اد املشايخ يف زماننا هذا وكما  من واملعرفة وما يتعلق بالباطن يف التوحيد

  18اخل". أب ولدك ، وأب رباك ، وأب علمك اآلباء ثالثة :
وايضا قال: "قال عليه الصلوة والسالم: من اراد العلم فغليه َخسة رصال اوله قلة الطعام والثاين قلة 

ركعتني بعد فراغ التكرار والرابع احرتاز عن اكل احلرام واخلامس على الطهارة. صدق النوم والثالث يصلي 
وهذا ليس حبديث اصال اذ مل نطلع عليه يف اي كتاب من كتب  16رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم".

بل احلديث. فال يليق للعامل مثل التتوي الذي  ا ينقل اقوال العلماء بدون حتقيق و تدقيق كما ذكرنا ق
 فكيف میكن انه يسند قو ا اىل النيب صلى اهلل عليه وسلم بدون التحقيق.

 اليت  ا تتعلق بالسياق:عبارات ال ذكر-1
فمثال اورد حديث عائشة رضي اهلل تعاىل عنها قالت: سحر رسول اهلل صلى اهلل تعاىل عليه وسلم حىت 

ب ا ائمة ا اربعة ىف الباب الثالث من  يف فصل يف مناق ديثانه ليخل اليه انه فعل الشئ وما فعله احل
وهذا احلديث ليس له مناسبة هبذا الباب كما هو الظاهر ومل يثبت املخدوم ايضا اي  80كتاب العلم.

 شئ يناسب هبذا الباب من هذا احلديث. 
و اورد حديث عبد اهلل بن عباس ان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: "من نظر يف كتاب اريه بغري 

مل نفهم التعلق  85ه فامنا ينظر يف النار" يف فصل يف بيان ترتيب وضع الكتاب بعضها فوق بعض.اذن
 هلذا احلديث هبذا الباب.

واورد العبارة اآلتية يف حبث الركن الثالث من اركان الصلوة وهي القرآة: "ويكره جعل الثوب حتت ربطه 
املنكبني مستحب فيكره تركه بغري  ا امین وطر  جانبيه على عاتقه ا ايسر او عكسه  ان سرت

. فالظاهر ان هذه املسئلة متعلقة بسرت العورة و ا حمل هلا يف الباب 81ضرورةتنييها. امداد الفتا "
 املذكور.

 جند ان املللف احيانا يرجع اىل املراجع مع قدرة رجوعه و وصوله اىل املصادر: -3
عن فتاوى محادية قائال "يف  نقلوصاحب املتانة ي الرواياتعن متانة كما نقل عبارة 

. فمللفنا ينقل عبارة عن املرجع على الرغم انه میكن له ان ينقل من املصدر حيث 83"احلمادية......
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 جند عبارات كثرية نقلها عن الفتاوى احلمادية مباشرة.
 81.مفاتيح اجلنان وهو نقل عن القنيةنقل عبارة عن وايضا 

سحر رسول اهلل صلى اهلل تعاىل عليه وسلم حىت "اىل عنها قالت: عائشة رضي اهلل تعوكما نقل حديث 
عن املشكواة واملدارك على الرغم انه میكن له ان ينقله  81ديث"انه ليخل اليه انه فعل الشئ وما فعله احل

 اليت هي املصادر ا اصلية هلذا احلديث. 88او النسائي 81أو صحيح املسلم 89من صحيح البخاري
  الختام:

هذا الكتاب نافع موجذ مفيد جدير بالبحث والدراسة يف الفتاوى ينبغي ان يُهيأ له الطبع وباجلملة 
والنشر ليكون احياء وارراج هذا الرتاث ا اسىالمي القدمي والثروة العلمية العظيمة  استفادة العلماء 

. فنقرت  ان حُيثَّ والفقهاء والباحثني على السواء ولوقاية هذا الكتاب العظيم املفيد من التلف والضياع
الباحثون على ارذ هذا الكتاب موضوعا لرسا ات املاجستري والدكتوراه لكي يُعرَّف هذا الكتاب يف 

 عامل الدراسة والتحقيق.

 
 السند-نموذج من نسخة مكتبة جامعة العلوم االسالمية منصورة حيدرآباد
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 السند-نموذج من نسخة المكتبة القاسمية كنديارو

 
 
 
 

 ر والهوامشالمصاد
 

 ص 1 ج ، الطباعة سن بدون بريوت-ا اسالمي العرب دار ،" ارسھالف رسھه فی: الکتانی عبد احلي بن عبد الكبري ، "فينظر ترمجت 5
و وفائي  18-11ص  ،  5661جامشورو -سندي اديب بورد"  قومون رهندر م ان ء ماتري سندو" صديقي حنيف حممد/برتن رجرد و 5068

سندي " تتوي اشمھو قادري عبدالرسول "خمدوم حممد  111ص  1ج  5681جامشورو -بوردسندي اديب " سند يرہمشا ہدين حممد "تذکر
رط أ يف بيان امسه وقال: أو  516ص  1ج  5681بريوت ، -و اليرکلي رريالدين "ا اعالم" دار العلم للماليني  1009جامشورو-اديب بورد

 ".اشمھ"حممد بن 
 5699جامشورو -لقوة يف حوادث سين النبوة للمخدوم حممد هاشم التتوي" سندي اديب بوردالعباسي خمدوم امري امحد "دراسة و حتقيق بذل ا 1

 .1-1م ، ص 
 1001مكة املكرمة -املكتبة ا امدادية "كفاية القاري للمخدوم حممد هاشم السندي التتوي  السندی عبدالقيوم بن عبدالغفور "تصحيح وتعليق 3

 .55م ص 
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 ، مطبوعة غري جامشورو،-السند جامعة الدكتوراه رسالة ، التتوي هاشم حممد للمخدوم" البستان ةھقيق فاکالقامسي امحد اقبال "دراسة و حت 1

 . 11 ۔ 11 ص
  11رجرد برتن/حممد حنيف صديقي ص  1
 .19-11ص  القامسي امحد اقبال  9
 . 11ص كفاية القاري" السندی عبدالقيوم ، " 1
 . 11رجرد برتن/حممد حنيف صديقي ص  8
 . 511ص  1ج  5688بريوت -ن منظور حممد بن مكرم ا افريقي املصري ، "لسان العرب" ، دار احياء الرتاث العريباب 6

 .310 ۔336قادري ص  50
 .30العباسي ص  55
ة مكة احلجة القوية ىف الرد على من قد  ىف احلافظ ابن تيمية" مكتبة ا اسدي العيييي تصحيح وتعليق "السندی عبدالقيوم بن عبدالغفور 51

 .15ص  كفاية القاري"السندی عبدالقيوم ، "، و  11ه ص  5113املكرمة 
 .11ص  القامسي امحد اقبال  53
 . 11ص  القامسي امحد اقبال  51 
 من املخطوط من نسخة  املكتبة القامسية. 18، 13، 1راجع ص 51 

 .11رجرد برتن/حممد حنيف صديقي ص  59
 .30ص  العباسي 51
 .118ص  1ج  5681جامشورو -سندي اديب بورد" سند يرہمشا ہروفائي دين حممد "تذک 58

  81.56-11ص  القامسي امحد اقبال  
 .336ص  قادري 10
 .11ص  القامسي امحد اقبال  15
 .11الذاريات: 11
" ، رسالة اجملستري ،  سيف اهلل ، دراسة وحتقيق كتاب "البياض اهلامشي: كتاب العلم من الباب ا اول اىل هناية الفصل الثاين من الباب الرابع 13

 15امليالدي ، ص  1055جامشورو، السند ،  -كلية الدراسات ا اسالمية جامعة السند
 .51. سيف اهلل ، "دراسة بياض" 1احلجرات:  11
  .3-1الصف  11
 .1سيف اهلل ، "دراسة بياض" ص  19
 .50-6العلق:  11
 .11سيف اهلل ، "دراسة بياض" ص  18
 .15النساء: 16
 .10-56دراسة بياض" ص سيف اهلل ، " 30
 .111السند ، ص  -التتوي خمدوم حممد هاشم "بياض هامشي" نسخة رطية موجودة يف املكتبة القامسية مبدينة كنديارو  35
 .581ص  5بريوت بدون سن الطباعة ، ج -رواه مسلم يف صحيحه ، داراجليل 31
 .100ص  5ج بدون سن الطباعة بريوت -فة فقد وجب الغسل" ، دارالفكرإذا التقى اخلتانان وتوارت احلش رواه ابن ماجة يف سننه بلفظ " 33
نظام الدين احلسن بن حممد بن حسني القمي النيسابوري "غرائب القرآن . لينظر 505التتوي خمدوم حممد هاشم "بياض هامشي" ص  31

 .118ص  1م ج  5669 -ه   5159 -بريوت -ورغائب الفرقان" دار الكتب العلمية 
 .111ص  5دار الكتاب العريب   بريوت بدون سن الطباعة ، ج للحديث لينظر سنن ايب داود ،  51 ، "دراسة بياض"  ص سيف اهلل 31
 .15-10سيف اهلل ، "دراسة بياض"   ص  39
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 .533التتوي خمدوم حممد هاشم "بياض هامشي" ص  31
مث الذين يلوهنم مث جييء أقوام تسبق شهادة أحدهم میينه ومیينه  رري الناس قرين مث الذين يلوهنمحيث قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: " 38

 .638ص  1، ج  5681 – 5101بريوت الطبعة الثالثة ،  –شهادته" احلديث رواه البخاري يف صحيحه ، دار ابن كثري ، اليمامة 
 .11التتوي خمدوم حممد هاشم "بياض هامشي" ص  36
عن "الفية العراقي يف علوم احلديث" للشيخ زين الدين عبد الرحيم بن احلسني مكتبة دار  . نقلها36سيف اهلل ، "دراسة بياض"   ص  10

 يف باب تاريخ الرواة والوفيات. ومل يبينه. 581ه ، ص 5118الرياض -املنهاج
 .115التتوي خمدوم حممد هاشم "بياض هامشي" ص  15
 .515التتوي خمدوم حممد هاشم "بياض هامشي" ص  11
 .11حممد هاشم "بياض هامشي" ص  التتوي خمدوم 13
 .51ص  5، ج 5616جامشورو -ذب ذبابات الدراسات" سندي اديب بورد"عبداللطيف  11
 .16التتوي خمدوم حممد هاشم "بياض هامشي" ص  11
 .518التتوي خمدوم حممد هاشم "بياض هامشي" ص  19
 .13التتوي خمدوم حممد هاشم "بياض هامشي" ص  11
 .119اشم "بياض هامشي" ص التتوي خمدوم حممد ه 18
 .196التتوي خمدوم حممد هاشم "بياض هامشي" ص  16
 .191التتوي خمدوم حممد هاشم "بياض هامشي" ص  10
 .119التتوي خمدوم حممد هاشم "بياض هامشي" ص  15
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